
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 

Το Τμήμα Οδικών Μεταφορών του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ανακοινώνει ότι 

δέχεται αιτήσεις για συμμετοχή σε γραπτές εξετάσεις για την απόκτηση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής 

Ικανότητας (ΠΕΙ) Αρχικής Επιμόρφωσης για τις κατηγορίες Λεωφορείου και Φορτηγού. 
 

Αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν μόνο ηλεκτρονικά στον σύνδεσμο: https://rtd.mcw.gov.cy/ . Αν είναι η 

πρώτη φορά που χρησιμοποιείτε τις διαδικτυακές μας υπηρεσίες τότε συμπληρώστε τα απαραίτητα 

στοιχεία στην ηλεκτρονική σελίδα Εγγραφής. Ο κωδικός χρήστη και ο κωδικός πρόσβασης αποστέλλονται 

στο ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο. Όσοι είναι ήδη εγγεγραμμένοι και κατέχουν κωδικούς εισόδου δεν 

χρειάζεται να προβούν σε άλλη διαδικασία. Αφού καταχωρηθούν οι κωδικοί θα επιλέξετε το εικονίδιο «ΠΕΙ» 

και μετά «Αίτηση για Θεωρητική Εξέταση». 
 

Η τελική ημερομηνία υποβολής αίτησης είναι η 21η Μαρτίου 2022 μέχρι η ώρα 14:00. Μετά την εν λόγω 

ημερομηνία και ώρα το ηλεκτρονικό σύστημα του Τμήματος Οδικών Μεταφορών θα κλείσει και δεν θα 

δέχεται αιτήσεις. Τονίζεται ότι αιτήσεις δεν θα παραλαμβάνονται από τα Ταμεία του Τμήματος 

Οδικών Μεταφορών.  
 

Οι εξετάσεις προγραμματίζεται να διεξαχθούν εντός του μηνός Απριλίου του 2022. Η ακριβής ημερομηνία 

καθώς και ο χώρος πραγματοποίησης τους θα ανακοινωθούν σε κατοπινό στάδιο στην ιστοσελίδα του 

Τμήματος Οδικών Μεταφορών. Επισημαίνεται ότι οι εξετάσεις θα διεξαχθούν υπό την αίρεση ότι κάτι 

τέτοιο θε επιτρέπεται από το Διάταγμα του Υπουργού Υγείας που θα θεσμοθετεί τα μέτρα για την 

αποφυγή της εξάπλωσης του ιού COVID-19 κατά την ημερομηνία των εξετάσεων.  
 

Το τέλος συμμετοχής στις γραπτές εξετάσεις καθορίζεται στο ποσό των €34.17. Όσοι επιτύχουν στις 

γραπτές εξετάσεις θα πρέπει να παρακαθίσουν και να επιτύχουν και σε πρακτική δοκιμασία διάρκειας 120 

λεπτών, το τέλος της οποίας είναι το ποσό των €34.17. 
 

Σημειώνεται ότι ΠΕΙ θα πρέπει να έχουν όλοι όσοι επιθυμούν να οδηγούν: 

α. Φορτηγό μηχανοκίνητο όχημα με μικτό επιτρεπόμενο βάρος 3.500 κιλών και άνω. 

β. Λεωφορείο οποιασδήποτε κατηγορίας. 
 

Εξαιρούνται και δε χρειάζονται ΠΕΙ όσοι οδηγούν οχήματα των οποίων η μέγιστη επιτρεπόμενη ταχύτητα 

δεν υπερβαίνει τα 45χλμ/ώρα, οχήματα τα οποία χρησιμοποιούνται από τις υπηρεσίες της Εθνικής 

Φρουράς, της Ελληνικής Δύναμης Κύπρου, της Πολιτικής Άμυνας, της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και των 

δυνάμεων που είναι αρμόδιες για την τήρηση της δημόσιας τάξης ή τα οποία τίθενται υπό τον έλεγχο των 

υπηρεσιών αυτών, οχήματα που υποβάλλονται σε δοκιμές σε δρόμους για λόγους τεχνικής βελτίωσης, 

επισκευής ή συντήρησης και νέων ή μεταποιημένων οχημάτων που δεν έχουν τεθεί σε κυκλοφορία, 

οχήματα που χρησιμοποιούνται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ή εργασίες διάσωσης, οχήματα που 

χρησιμοποιούνται για τα μαθήματα οδήγησης αυτοκινήτων για τη λήψη άδειας οδήγησης ή ΠΕΙ, οχήματα 

που χρησιμοποιούνται για μη εμπορικές μεταφορές επιβατών ή εμπορευμάτων για ιδιωτικούς σκοπούς 

και οχήματα που μεταφέρουν υλικό εξοπλισμό ο οποίος πρόκειται να χρησιμοποιηθεί στην άσκηση του 

επαγγέλματος του οδηγού τους υπό την προϋπόθεση ότι η οδήγηση του οχήματος δεν αποτελεί την κύρια 

δραστηριότητα του οδηγού. 

 

Οι υπήκοοι άλλων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που κατέχουν Πιστοποιητικό Επαγγελματικής 

Ικανότητας (ΠΕΙ) του Κράτους τους εξαιρούνται από τις εξετάσεις αυτές. 

 

Η εξεταστέα ύλη είναι η ακόλουθη: 

α. για την κατηγορία Λεωφορείου, το περιεχόμενο του βιβλίου ''Κατάρτιση Οδηγών 

Λεωφορείων - Α' Έκδοση'', το οποίο διατίθεται σε βιβλιοπωλεία. 

β. για την κατηγορία Φορτηγού, το περιεχόμενο του βιβλίου ''Κατάρτιση Οδηγών 

Φορτηγών - Α' Έκδοση'', το οποίο διατίθεται σε βιβλιοπωλεία.  
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